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1. សេចក្តណីែនាំទូសៅ 

1.1. ប្រសេទ និងទាំហាំប្ក្ដាេ់ 

សប្រើប្ាេ់ប្រសេទប្ក្ដាេ់ A4 សហើយផ្ទៃណែលប្រូវវាយអរថរទគឺ 
187  272 mm។ ការក្ាំែរស់ទេងៗមានភ្ជា រក់្នុង តារាង១។ 

1.2. ប្រសេទពុម្ព និងទាំហាំអក្េរ 

សប្រើប្រសេទពុម្ពអក្េរ Khmer OS Content ទាំហាំ 10 point 

size េប្មារអ់ក្េរណមែរ និង Times New Roman ទាំហាំ 12 

point size េប្មារអ់ក្េរអងស់គេេ។ ចសនេ ោះជរួអក្េរក្នុងអរថរទ 

(line spacing) គរួសប្រើ 1.0។ ា៉ា រា៉ា ណម្៉ាប្រក្នុងេម្កីារគែិរវទិា 
log, sin, cos, ln, max., d (in dx), mm, etc ក្ស៏ប្រើប្រសេទ 

Times New Roman ទាំហាំ 12 point size។ ហាម្សប្រើរអួក្េរ
មានក្ប្មាេ់ (bold) សលើក្ណលងចាំស ោះវុចិទរ័ ឬមា៉ា ប្ទីេ។ ហាម្
សប្រើរនៃ រខ់ាងសប្កាម្រអួក្េរ ឬប្រសោគក្នុងអរថរទ។ ហាម្ែក្ឃ្លេ  
(space) សលើេពីម្តង។ គរួសប្រើ Show/Hide Word option 
េប្មារស់ វ្ើការប្រួរពិនិរយអរថរទ។ 

2. ែាំសែើ រការេរសេរ 

2.1. សរៀរចាំឯក្សារថ្ែីម្យួ 

រក្ាឯក្សារគាំរសូនោះេប្មារស់ម្ើលលក្ខនតិក្ និងលាំនាំេរសេរ
ប្ពឹរតិរប្រប្សាវប្ាវ។ ចម្េងគាំរទូនម់្យួចារ ់ រចួរតូរសះែ ោះថ្ែីម្យួ។ 
សយើងអាចលុរអរថរទម្និចាំាច ់ និងេរសេររាំសពញ សដាយ ក្យ

ទម្រង់រ ៀបចមំ្រឹត្តិបម្ត្ម្ាវម្ាវ 
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សពចនរ៍រេ់ប្ពឹរតិរប្រប្សាវប្ាវនីម្យួៗ។ ប្ពឹរតិរប្រប្សាវប្ាវ រប្ម្ូវ
ឲ្យ េរសេរពី ៤ សៅ ៨ ទាំពរ័ សដាយគិរទាំងរញ្ា ីឯក្សារសោង។ 

តារាង១៖ ការក្ាំែរទ់ាំហាំ Margin េប្មារប់្ក្ដាេ A4 

Setting A4 size paper 

 mm cm 

Top 12.00 1.20 

Bottom 13.00 1.30 

Left 15.00 1.50 

Right 15.00 1.50 

Column width* 85.50 8.55 

Column spacing* 7.00 0.70 
* Column dialog box in Page Setup menu. 

2.2. ប្រធានរទ អនក្និពនធ និងសាថ រន 

ប្រធានរទភ្ជសាណមែរ និងភ្ជសាអងស់គេេ ម្និប្រូវេរសេរ 
សលើេពី 80 characters គិរទាំងប្រសោោះែក្ឃ្លេ  (spacing)។ 
សប្រើពុម្ពអក្េរ Khmer OS Muol Light ទាំហាំ 16 point size 
េប្មារអ់ក្េរណមែរ និង Times New Roman ទាំហាំ 16 point 

size េប្មារអ់ក្េរអងស់គេេ។ 
សះែ ោះអនក្និពនធាភ្ជសាណមែរ ប្រូវសប្រើពុម្ពអក្េរ Khmer OS 

Muol Light ទាំហាំ 12 point size និង Times New Ro-

man ទាំហាំ 12 point size េប្មារអ់ក្េរឡាតាាំង។ 

សះែ ោះអងគភ្ជព សាថ រន រាជធានីឬសមរត និងប្រសទេ (affilia-

tion) រមួ្ទាំងសារសអឡិចប្រូនិក្ (e-mail) ប្រូវេរសេរាភ្ជសា
អងស់គេេសប្ទរ សដាយសប្រើពុម្ពអក្េរ Times New Roman ទាំហាំ 
10 point size។  
េមាគ ល់៖ ម្មុង្ហរអនក្និពនធក្ប៏្រូវរញ្េូ លក្នុងសជើងទាំពរ័ែាំរងូផ្ន

ប្ពឹរតិរប្រប្សាវប្ាវ ាភ្ជសាណមែរទងណែរ សដាយសប្រើអក្េរសប្ទរ និង
ពុម្ព Khmer OS Content ទាំហាំ 8 point size។ 

2.3. សេចក្តីេសងខរ 

សេចក្តីេសងខរប្រូវេរសេរណរ ១០០ សៅ ១៥០  ក្យ និងោ៉ា ង
សប្ចើន ៨ ជរួអក្េរ។ រប្មូ្វឲ្យេរសេរណរក្នុងប្រអរ ់ ណែលទតល់ឲ្យ 
ប្សារ ់ទាំងអក្េរណមែរ និងអងស់គេេ។ េមាគ ល់៖ ក្ម្ពេ់ប្រអរអ់ាច
ណក្រប្មូ្វ ក្នុងក្រែីចាំាច។់ 

3. រសរៀរសរៀរចាំអរថរទ 

3.1. អរថរទ និងការចូលរនៃ រ ់

អរថរទប្រូវេរសេរក្នុងប្រសេទប្ក្ដាេ់ A4 ពុោះាពីរណែលមាន 
ចសនេ ោះចាំហផ្នពាំនុោះក្ណ្ឋត ល 7 mm។ 

រាល់សពលេរសេរក្ថាមែឌ នីម្យួៗ ជរួអក្េរែាំរងូប្រូវ ចូល
រនៃ រ ់ 5 mm។ ហាម្រណនថម្ចសនេ ោះទាំសនរ រវាងក្ថាមែឌ ពីម្យួ 
សៅម្យួ។ 

3.2. ចាំែងសជើងអរថរទ 

ចាំែងសជើងអរថរទម្និគរួសប្រើសលើេពី ៣ លាំដារ ់ រមួ្មាន 
ចាំែងសជើងសម្ ចាំែងសជើងរង និងចាំែងសជើងរងរនៃ រ។់ 
ឧទហរែ៍៖ ចាំែងសជើងសម្ 1. 2. ឬ 3. ….។ ចាំែងសជើងរង 
1.2. 2.3. ឬ 3.2. ….។ ចាំែងសជើងរងរនៃ រ ់1.1.1. 2.1.3. ឬ 

3.2.1. ….។ 

ចាំែងសជើងសម្ ប្រូវេរសេរ សដាយពុម្ពអក្េរែិរ (bold)។ 
ចាំស ោះ ចាំែងសជើងរង និងចាំែងសជើងរងរនៃ រ ់ ប្រូវេរសេរសដាយ
អក្េរសប្ទរ។ ចាំែងសជើងសម្ និងចាំែងសជើងរង ប្រូវមានចសនេ ោះចាំហ 
12 pt ខាងសលើ និង 12 pt ខាងសប្កាម្ សដាយណឡក្ ចាំស ោះចាំែង
សជើងរងរនៃ រ ់12 pt ខាងសលើ និង 0 pt ខាងសប្កាម្។ េមាគ ល់៖ 
ចាំែងសជើងអរថរទម្និប្រូវចូលរនៃ រស់ទ។  

3.3. រសរៀរេរសេរេមី្ការ 

េម្កីារប្រូវេរសេរសដាយសប្រើប្ាេ់ក្ម្ែវ ិ្ ី MathType។ ប្រូវ
ដាក្ស់លមសរៀងេមាគ ល់ េម្កីារនីម្យួៗ សដាយចុច Tab key រចួ
េរសេរ (1) (2) ឬ (3) … ។ ប្រូវមានចសនេ ោះចាំហ 6 pt ខាងសលើ 
និង 6 pt ខាងសប្កាម្។ សម្ើលការេរសេរេម្កីារខាងសប្កាម្សនោះ ា
ឧទហរែ៍។ េាំោល់៖ េម្កីារម្និប្រូវចូលរនៃ រស់ទ។ 
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  (1) 

where ca = interface adhesion;  = friction angle at 

interface; and k1 = shear stiffness number. 

 
ររូភ្ជព១៖ រសរៀរក្ាំែរទ់ាំហាំា៉ា រា៉ា ណម្៉ាប្រេម្កីារ ក្នុង MathType 
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ររូភ្ជព១ រង្ហា ញពីរសរៀរ ក្ាំែរទ់ាំហាំា៉ា រា៉ា ណម្៉ាប្រេម្កីារ ក្នុង 
MathType។ ែាំរងូ ចុចសលើ Size ផ្ន Manu Bar ររេ់ 
MathType រចួចុចសលើ Define… វានឹងរង្ហា ញផ្ៃ ាំង Win-

dow ែូចររូភ្ជព១។ ទាំហាំសោលររេ់ា៉ា រា៉ា ណម្៉ាប្រគឺ 10 pt សដាយ
រញ្េូ លសលម ១០ ប្រងប់្រអរស់លម (២) ែូចរង្ហា ញក្នុងររូភ្ជព១។ 
េប្មារេ់ម្កីារ ឬររូម្នតសាម្ញ្ញមេីៗ អាចេរសេរ ាម្យួជរួ

អក្េរអរថរទាន។ ឧទហរែ៍ េម្កីាររនៃ រ ់y = ax + b ឬ 
tan  = a/b ណែល a ាប្រណវងប្ជុងឈម្ និង b ាប្រណវងប្ជុង 
ារ។់ ក្នុងក្រែីសនោះ ហាម្សប្រើ MathType។ 

3.4. ការសរៀរចាំតារាង 

ចាំែងសជើងតារាង ប្រូវមានសលមសរៀងេមាគ ល់ និងេរសេរសៅទី
តាាំងខាងសលើតារាង សដាយរប្ម្មឹ្ក្ណ្ឋត ល (Center Align-

ment) សដាយក្ាំែរទ់ាំហាំអក្េរណមែរ 8 point size និង ទាំហាំអក្េរ
អងស់គេេ 10 point size។ អក្េរក្នុងតារាងក្ម៍ានទាំហាំ ែូចនឹង
ចាំែងសជើងណែរ។ ប្គរត់ារាងទាំងអេ់ ប្រូវស វ្ើការពនយល់ និងរក្
ប្សាយក្នុងអរថរទ។ 
រណនថម្ម្យួជរួសែក្ខាងសប្កាម្ររេ់តារាង សដាយសប្រើរនៃ រស់ម្ើល

ម្និស ើញេប្មារក់ារេរសេរក្ាំែរេ់មាគ ល់សទេងៗ និងចសនេ ោះ
ចាំហម្យួជរួ សែើម្បណីរងណចក្ណទនក្តារាង និងអរថរទ។ 
និម្រិតេញ្ញញ េមាគ ល់ ក្នុងតារាង គរួសប្រើ * ឬ ** ...។ និម្រិត

េញ្ញញ សនោះ ប្រូវររោិយរញ្ញា ក្ខ់ាងសប្កាម្តារាង។ ចូរសប្រើទប្ម្ងគ់ាំរ ូ
និងរសរៀរេរសេរ ែូចសៅនឹងតារាង១។ 

3.5. ការសរៀរចាំររូភ្ជព 

ចាំែងសជើងររូភ្ជព ប្រូវមានសលមសរៀងេមាគ ល់ និងេរសេរសៅទី
តាាំងខាងសប្កាម្ររូភ្ជព សដាយរប្ម្មឹ្ក្ណ្ឋត ល (Center Align-

ment) សដាយក្ាំែរទ់ាំហាំអក្េរណមែរ 8 point size និង ទាំហាំអក្េរ
អងស់គេេ 10 point size។  

 

ររូភ្ជព២៖ ែាប្កាម្ stress និង strain ររេ់ម្ុមការ់្ នឹម្ 

គាំនូរ ឬររូភ្ជព និងរាល់អក្េរណែលមានសលើគាំនូរ ឬររូភ្ជព ប្រូវណរ
ចាេ់អាចទទលួយក្ាន និងអាចអានាន។ ប្គររ់រូភ្ជពទាំង
អេ់ សលើក្យក្ម្ក្រង្ហា ញ ប្រូវដាក្ល់ាំដារស់លមសរៀង និងស វ្ើការ

ពនយល់រក្ប្សាយក្នុងអរថរទ។ ចូរសម្ើលទប្ម្ងរ់រូភ្ជពគាំរ ូែូចាន
រង្ហា ញ ររូភ្ជព១ និង២។ 

3.6. ឯក្សារសោង 

រាល់ការសោងឯក្សារទាំងអេ់សៅក្នុងអរថរទ ប្រូវេរសេរ
សដាយសលម ក្នុងឃ្លន រ (ឧទ. [1], [2, 3] ឬ [1-3]) ។ ានិចេ
កាល អាចេរសេរសះែ ោះអនក្និពនធក្នុងអរថរទាន រ៉ាណុនតសលមឃ្លន រ 
ប្រូវណរទតល់ឲ្យ។ សប្រើ Author and Author [1] សជៀេវាង Au-

thor & Author [1] (ក្រែី អនក្និពនធ ២ នក្)់ និងសប្រើ Au-

thor et al. [2] សជៀេវាង Author, Author & Author [2] 
(ក្រែី អនក្និពនធ ចរពី់ ៣ នក្ ់សឡើងសៅ)។ 

រាល់ឯក្សារណែលានសោងទាំងអេ់ក្នុងអរថរទ ប្រូវេរសេរ
រញ្េូ លក្នុងរញ្ា ីឯក្សារសោងណែលាណទនក្ចុងសប្កាយ ផ្នប្ពឹរតិរប្រ 
សៅតាម្លាំដារស់លមសរៀងណែលានសោងក្នុងអរថរទ។ ម្និគរួ
សោងរាល់ឯក្សារណ្ឋណែលម្និទនស់ាោះពុម្ពាទេូវការ។ 

3.6.1. រសរៀរេរសេរឯក្សារសោង 
ចាំស ោះឯក្សារសោង ប្រូវទតល់ពរ័ម៌ានប្គរប់្ោន ់អាំពីប្រេពឯក្

សារណែល អនក្អានអាចស វ្ើការណេវងរក្ាន។ ាទូសៅ ការេរសេរ 
ឯក្សារសោង ប្រូវមានលាំដារែូ់ចរសៅ៖ សះែ ោះអនក្និពនធ ឆ្ន ាំសាោះ 
ពុម្ព ប្រធានរទ សះែ ោះសាថ រនសាោះពុម្ព សលមវ ៉ាលុ និងសលមទាំពរ័។ 

3.6.2. ឧទហរែ៍ 
 ក្រែី Journal Publication 

[1] H. Yin, K. Shirai, W. Teo. (2019). Numerical model for 

predicting the structural response of composite UHPC–

concrete members considering the bond strength at the in-

terface. Composite Structures, 215, 185–197. 

 ក្រែី Book 
[2] J.W. Strunk, E.B. White. (1979). The elements of style. 3rd 

ed. New York, Macmillan. 

 ក្រែី Proceeding 
[3] J. Magallanes, Y. Wu, J. Crawford, K. Morrill. (2010). 

Feasibility studies of a plasticity-based constitutive model 

for ultra-high performance fiber-reinforced concrete. In: 

International Symposium: Military Aspects of Blast and 

Shock. Jerusalem, Israel. 

4. សប្ោងប្ពឹរតរិប្រប្សាវប្ាវ 

o ប្រធានរទ 
o សះែ ោះ និងម្មុង្ហរអនក្និពនធ 
o សេចក្តេីសងខរ 
o  ក្យគនេោឹះ 

-  ក្យគនេឹោះ (Keywords) រប្មូ្វឲ្យេរសេរា
ភ្ជសាអងស់គេេ។  ក្យគនេឹោះ គរួមានពី ៤ សៅ ៦ 
 ក្យ ឬក្សនាម្ ក្យ 



- 4 - 

 

o សេចក្តសីទតើម្ 
- ប្រូវរង្ហា ញឲ្យចាេ់ោេ់នូវសោលរាំែង ររេ់
ប្ពឹរតិរប្រប្សាវប្ាវ (objective)  

- ប្រូវរញ្េូ លសេចក្តីលម្អរិររេ់អរថរទ ក្ព់ន័ធ ឬ
េសងខរលទធទលផ្នការប្សាវប្ាវ ក្ព់ន័ធក្នេងម្ក្ 
(research background) 

o វ ិ្ សីាស្ត្េត 
- ប្រូវរង្ហា ញឲ្យលម្អរិ ចាេ់ោេ់ និងប្គរប់្ោន ់
- វ ិ្ ីសាស្ត្េតណែលមានក្នុងប្ពឹរតិរប្រសាោះពុម្ពរចួ រប្មូ្វ 
ឲ្យេសងខរ និងដាក្ឯ់ក្សារសោង 

- ក្រែីណក្េប្មួ្លវ ិ្ ីសាស្ត្េតណែលមានប្សារ ់រប្មូ្វឲ្យ 
ររោិយ ឲ្យចាេ់ោេ់ និងប្គរប់្ោន ់

o ប្ទឹេតី និងការគែន 
- ប្ទឹេតីគរួប្រូវានពប្ងីក្ និង ម្និគរួេរសេរប្ចាំណែល 
ឬែណែលៗ ណែលានសលើក្សឡើងក្នុងសេចក្តីសទតើម្ 

- ការគែនប្រូវណរអនុវរតប្ទឹេតីណែលានសលើក្សឡើង 
o លទធទល និងការពិភ្ជក្ា 

- ប្រូវរង្ហា ញលទធទលឲ្យចាេ់ៗ ង្ហយប្េួលេប្មារ់
អនក្អានស វ្ើការណេវងយល់ (ឧទ. េសងខរលទធទល
ដាក្ក់្នុងតារាង ឬរសងកើរាែាប្កាម្) 

- រក្ប្សាយលទធទលសដាយេសងខរ និងចាេ់ោេ់  
- ស វ្ើការពិភ្ជក្ាលទធទលរចួទតល់សោរល់ (ណទអក្ណរ
សលើលទធទលណែលានគែន ឬអាចសប្រៀរស្ៀរ 
មេោះៗសៅនឹងលទធទលផ្នការប្សាវប្ាវក្នេងម្ក្) 

o សេចក្តេីននដិាា ន 
- សេចក្តីេននិដាា នប្រូវមានលក្ខែៈេសងខរមេីៗ និង
ចាេ់ោេ់សដាយរ ាំសលចនូវគាំនិរ  ឬសោរល់ 
េប្មារយ់ក្សៅអនុវរតាក្ណ់េតង 

o សេចក្តណីថ្េងអាំែរគុែ 
o ឯក្សារសោង 

5. រង្ហវ េ់ខាន រ 

ប្រូវសប្រើរង្ហវ េ់ខាន រេតងដ់ាអនតរារិ (SI Units) ែូចា៖  
- kg / m / kJ / mm សជៀេវាង Kg / m. / KJ / mm. 

- 20°1632SW សជៀេវាង 20° 16 32 SW 

- 0.50 សជៀេវាង 0,50; 9000 សជៀេវាង 9,000 រ៉ាណុនតសរើ
្ាំាងចរពី់ 10,000: 10,000 សជៀេវាង 10000 

- × 20 សជៀេវាង 20 / X20 / x 20 

- 4 + 5 > 7 សជៀេវាង 4+5>7 រ៉ាណុនត –8 / +8 សជៀេវាង 

– 8 / + 8 

6. ការរញ្ាូ នប្ពឹរតរិប្រប្សាវប្ាវ 

ការរញ្ាូ នប្ពឹរតិរប្រប្សាវប្ាវ សៅគែៈក្ម្ែការ ប្រូវស វ្ើសឡើងតាម្
កាលក្ាំែរែូ់ចរសៅ៖ 

- អនក្និពនធប្រូវរញ្ាូ ន ប្ពឹរតិរប្រប្សាវប្ាវថ្រចម្េង សដាយ
ភ្ជា រម់្ក្ាម្យួនូវ េនេឹក្វាយរផ្ម្េ និងេនេកឹ្កិ្ចេប្ពម្
សប្ពៀងសាោះពុម្ពទាយ ចាំននួ ២ចារ ់ម្ក្គែៈក្ម្ែការ ឲ្យ 
ាន ២ េាត ហ៍ ម្នុកាលររសិចឆទឱសានវាទណែលាន
ក្ាំែរ ់

- សប្កាយពីានប្រួរពិនិរយ វាយរផ្ម្េ និងទតល់ម្រិសោរល់ 
រចួរាល់ ប្ពឹរតិរប្រប្សាវប្ាវនឹងរញ្ាូ ន ប្រលរស់ៅអនក្និពនធ
វញិក្នុងចសនេ ោះសពល ១ េាត ហ៍ 

- អនក្និពនធ ប្រូវណក្រប្មូ្វចាំែុចមវោះខារ សដាយប្រុងប្រយរ័ន នូវ
រាល់ម្រិសោរល់ឲ្យណក្ ណែលានសលើក្សឡើងសដាយអនក្វាយ
រផ្ម្េ 

- សទញើប្ពឹរតិរប្រប្សាវប្ាវ ណែលានណក្រចួ ម្ក្គែៈក្ម្ែការ ា
ថ្ែីម្តងសទៀរ សដាយភ្ជា រម់្ក្ាម្យួនូវឯក្សារចេ់ណែល
ានវាយរផ្ម្េសលើក្ទីម្យួ ឲ្យានម្នុឱសានវាទ ២ផ្ថ្ៃ ផ្ន
ផ្ថ្ៃស វ្ើការ។ ក្រែី មានការមវោះខារ គែៈក្ម្ែការមានេិទធិ
រែិសេ្សចល សដាយទតល់ែាំែឹងតាម្សារសអឡិចប្រូនិក្ 
(e-mail)។ រាល់ប្ពឹរតិរប្រប្សាវប្ាវណែលានឯក្ភ្ជពឲ្យ
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